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Frame Massief beuken frame. Volledig gebeitst
Zitting Gestoffeerde zitting
Rug Gestoffeerde voorgevormde rug
Optie 2 Ingebouwde wielen in de voorpoot

 = huiselijk gebruik   = projectmatig gebruik   = intensief projectmatig gebruik 
wijzigingen voorbehouden, laatste update 2017-12, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

Stoel \  Armstoel   

Met deze verrassende familie stoelen gaan we ‘back to the roots’, 
voorzien van een hoge dosis zitcomfort, functioneel én geschikt voor 
elke zorgomgeving. 

Het frame, gevormd uit massief beuken, kan aangekleurd worden 
volgens onze ruime collectie beitskleuren, net zoals de houten poten.
Een lage, ergonomische rug als goede ondersteuning bij langdurig 
gebruik van de stoel. Zitting en rug worden gestoffeerd, ruime keuze 
uit onze collectie:  van functioneel, onderhoudsvriendelijk tot design, 
passend in het geheel van de totaalinrichting.

Als optie kan er voor de volledige familie gekozen worden voor 2 netjes 
ingebouwde wieltjes in de voorpoten van de stoel, wat op zich een grote 
hulp vormt voor de verrijdbaarheid van het zorgmeubel tijdens 
het onderhoud van de ruimte.

Inzetbaar in diverse ruimtes, zoals de bewonerskamer, ontvangstruimtes, 
inkomhal, cafetaria, schept op deze manier een unieke eenheid 
doorheen het zorgcentrum.

Eos, de basis uit de serie, recht toe recht aan, is verkrijgbaar als stoel 
en als armstoel, ook in stapelbare versie.

Oro armstoel is voorzien van een lichtgebogen arm/voorpoot in 
gelamelleerd beuk, kan eveneens verkregen worden in een large 
versie of stapelbaar.

Dulce armstoel is ontworpen met een armlegger uit massief beuk, 
extra voorzien van een handgreep die het opstaan vergemakkelijkt.  
Een sterk pluspunt voor mensen die iets minder mobiel zijn, eveneens 
als stapelbare stoel te verkrijgen.

TYPE 
 

Eos 

Dulce

Oro

                                        B D H

47-60 57 85 45-52 49 47 39 67 8,5-9 ja   

57-65 61 85 45-52 49 47 39 67 8,5-9 ja   

52-60 57 85 45-52 49 47 39 69,5 9-9,5 ja   
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USP 
- 3 types van armlegger:  eos: strak design 

dulce: armlegger met handgreep 
oro: gelamelleerde gebogen arm

- stoel of armstoel
- stapelbaar


